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Foi apenas há algumas décadas que a questão da violência contra as mulheres se 

transformou de “fenómeno invisível” em “realidade intolerável”, porque 

violadora de direitos fundamentais. Vale a pena relembrar alguns momentos do 

percurso efectuado no pensar e sentir da comunidade internacional. 

Assim, a Década de 1976-1985 foi proclamada pelas Nações Unidas como  Década  

das Mulheres sob o lema “Igualdade, Desenvolvimento e Paz“; e em 1980, no 

meio da década, realizou-se em Copenhaga uma grande Conferência Mundial que 

abordou essencialmente questões ligadas à educação, ao emprego e à saúde, na 

óptica daqueles grandes objectivos. 

Como em todas as conferências mundiais, surgiu uma multiplicidade de outras 

questões sob a forma de propostas de resolução patrocinadas por diversos países; 

e, entre elas, uma proposta intitulada “Battered Women and Violence in the 

Family”, isto é, “Mulheres Maltratadas e Violência na Família” 

Era a primeira vez que um tal tema surgia, de modo formal, num fórum 

institucional a nível global. Procedeu-se à discussão, de início com alguma reserva, 

com discursos cuidadosos sobre um tema “melindroso”, e depois, 

progressivamente, surgiu a revelação/confissão desta realidade em todas as 

regiões.   

Algo que até então era não-dito ou apenas sussurrado em voz baixa, porque 

“invisível”, passou a ser dito em alta voz e formalmente reconhecida a sua 

existência. Não imediatamente em toda a sua dimensão e significado mais 

profundo, isto é, que a violência contra as mulheres e designadamente aquela 

que é exercida na esfera doméstica e no seio da família não é uma questão 

privada, uma questão a resolver “entre marido e mulher”, mas é sim uma questão 

de direitos humanos, porque viola direitos fundamentais da pessoa, que é 

mulher. 

Mas muito tempo teria ainda que decorrer antes que este princípio, hoje tão 

evidente, fosse formalmente reconhecido pela comunidade internacional. Foi só 



em 1993, na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realizada em Viena, 

que a mesma comunidade no seu conjunto declarou, não apenas que “Os direitos 

humanos das mulheres são uma parte inalienável, integrante e indivisível dos 

direitos humanos universais”, mas também que: “A violência com base no sexo e 

todas as formas de assédio e exploração sexual, incluindo as que resultam de 

preconceitos culturais, bem como o tráfico internacional, são incompatíveis com 

a dignidade e com o valor da pessoa humana, e devem ser, por isso, eliminadas.” 

(parágrafo 18 de Declaração e Programa de Acção) 

É um reconhecimento formal pela comunidade internacional da existência do 

fenómeno da violência, reconhecida não apenas como questão social ou cultural, 

mas na sua dimensão mais profunda de violação de direitos fundamentais; e um 

reconhecimento com implicações políticas, imediatamente traduzidas na 

aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas no mesmo ano, de um 

documento de referência que é a Declaração sobre a Eliminação da Violência 

contra as Mulheres (Resolução 48/104 de 20 Dezembro 1993) 

Uma visão para a qual contribuiu de forma decisiva a acção persistente de muitas 

organizações não governamentais, nos seus países, mas também a nível regional 

e global. E uma visão para a qual a reflexão no âmbito da Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, um dos 

grandes tratados de direitos humanos, tinha decisivamente contribuído ao definir 

a violência contra as mulheres como uma forma extrema de discriminação. 

Esta nova consciência é aprofundada nas suas implicações ao nível da acção 

política designadamente no quadro programático a nível mundial aprovado em 

1995 e válido ainda hoje, que é a Plataforma para a Acção adoptada na IV 

Conferência Mundial sobre as Mulheres, que teve lugar em Pequim. A Violência 

contra as Mulheres, sob todas as suas formas, é aí definida como uma das grandes 

áreas críticas que afectam a situação das mulheres no mundo do nosso tempo. 

Nos termos da Plataforma de Acção: “A violência contra as mulheres é um 

obstáculo à concretização dos objectivos da igualdade, desenvolvimento e paz." 

E por outro lado, a mesma violência “viola, dificulta ou anula o gozo dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais das mulheres” (parágrafo 112) 



Aliás, não é apenas a luta contra a violência exercida sobre as mulheres que se 

insere nesta óptica de promoção e defesa de direitos humanos. Toda a luta contra 

a discriminação em função do sexo/género, de que a violência é uma forma 

extrema, tem que ser vista nesta perspectiva. Porque a igualdade para as 

mulheres, para além de reivindicação de justiça, é uma questão de direitos 

fundamentais, como bem expresso em Declaração solene do Conselho da Europa 

datada de 1988, mas que é ainda hoje um texto de referência. Assim: “a igualdade 

de mulheres e homens é um princípio que decorre dos direitos da pessoa 

humana…” (Declaração sobre Igualdade de Mulheres e Homens, 16 de Novembro 

de 1988 - parágrafo 1). 

Um princípio que é hoje um dado adquirido, pelo menos na teoria. É adquirido 

que, quando se fala de Igualdade entre Homens e Mulheres ou de Igualdade de 

Género, se fala de algo substantivo e fundamental, que tem a ver com a qualidade 

da democracia e com a promoção e a protecção de direitos fundamentais. 

Efectivamente tenho dito e repetido muitas vezes - e não me cansarei de o fazer: 

É de direitos humanos que se trata quando há discriminação no mercado de 

trabalho ou desigualdade salarial, ou penalização por motivo de maternidade – 

são direitos económicos e sociais não cumpridos. 

É de direitos humanos que se trata quando se marginaliza do poder político ou 

dos níveis de decisão, política ou económica, metade da humanidade – são 

direitos civis e políticos não cumpridos. 

E é também de direitos humanos que se trata quando se exerce a violência contra 

as mulheres, seja ela física, psicológica, sexual ou financeira, no domínio do 

público ou do privado, da família, do trabalho, da rua ou dos media – são direitos 

fundamentais à integridade, à dignidade pessoal, à liberdade; e, quantas vezes, 

direito à vida. 
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